
 
 

REGULAMIN 

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

,,SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ” 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,SENIORZE 

TRZYMAJ FORMĘ! '', zwanego dalej Projektem, realizowanym na terenie Miasta 

Darłowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa  RPZP.07.00.00 

Włączenie społeczne   Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych 

świadczonych w interesie ogólnym 

2. Projekt ,, Seniorze trzymaj formę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr 

RPZP.07.06.00-32-K043/19-00  z dnia 5.12.2019r. 

3. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

4. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Miasta w Darłowie 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 1.11.2019 do 30.10.2022r. 

6. Celem głównym projektu jest :Zwiększenie dostępności usług społecznych w 

szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i 

pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. 

7. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych docelowo 50 osób, w tym 35 kobiet i 

15 mężczyzn w wieku 60 lat i więcej,  oraz 13 opiekunów faktycznych – 8 kobiet i 5 

mężczyzn. Ponadto zostanie utworzona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i 

wspomagającego. 

 



 
§ 2 

Rekrutacja do projektu 

 

1. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i dobrowolny,  odbywać się będzie z 

zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób 

zainteresowanych udziałem w projekcie. 

2. Rekrutacja i formy wsparcia realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze 

względu na płeć rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo , religię 

lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przynależność do 

grup społeczno – zawodowych, sytuację materialną , wykształcenie, zawód, 

pochodzenie społeczne. 

3. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie miasta Darłowo w trybie ciągłym 

od 1.04.2020r.  do momentu zebrania grupy minimum 50 osób w wieku 60+ i 13 

opiekunów faktycznych. 

4. Rekrutacja uczestników będzie odbywać się w oparciu o kryteria: 

a. Klub Seniora 

 kandydat musi zamieszkiwać na terenie miasta Darłowo 

 osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, których dochód nie 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego ( na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej) -  pierwszeństwo udziału. 

 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby 

z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi z 

niepełnosprawnością  intelektualną  i osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi. 

b. Opiekun Faktyczny 

 kandydat musi zamieszkiwać na terenie miasta Darłowo 

 osoba opiekująca się osobą niepełnosprawną, niesamodzielną 

 osoba zależna, którą się opiekuje musi zostać zakwalifikowana do niniejszego 

projektu 



 
5. Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego do 

projektu ( załącznik nr 1 Regulaminu) i dostarczenie go wraz z pozostałymi 

dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do biura projektu: 

 osobiście w biurze projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, 

ul. O. D. Tynieckiego 20, 76 – 150 Darłowo. 

 przesłać oryginały pocztą na w/w adres lub przekazać dokumenty podczas 

spotkania z kadrą projektu (dogodne dla osób niepełnosprawnych). W 

przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty( list polecony za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru ) za datę otrzymania dokumentów uznaje 

się datę   stempla pocztowego. 

 złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

6. Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie składają następujące dokumenty: 

 Kartę zgłoszenia 

 oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych 

 stosowne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający 

stan zdrowia 

 dokumenty potwierdzające wysokość dochodu kandydata, w przypadku osoby 

w rodzinie – dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków 

rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentów. Ustalenie i 

dokumentowanie dochodów następuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

z dnia 12 marca 2004r. Art. 8 ( dotyczy osób dokumentujących 

nieprzekraczalnie 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej). 

 zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z MOPS 

7. Osoby , które spełnia kryteria, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w 

projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

8. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie poprzez złożenie oświadczenia o 

rezygnacji lub braku minimum 80% obecności na każdych zajęciach, uczestnik 

zostanie wykreślony z listy i na jego miejsce zostanie zrekrutowana osoba z listy 

rezerwowej. 

9. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie , osoby zostaną poinformowane 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty. 

 



 
§ 3 

Wsparcie przewidziane w ramach projektu 

 

1. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty kompleksowym wsparciem 

2. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia zgodnie z harmonogramem 

realizacji zajęć.  

 

§ 4 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Uczestnicy projektu zobowiązani są: 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich   

zadeklarowanych formach wsparcia w ramach projektu ( minimum 80% zajęć 

projektowych ). 

 potwierdzenia obecności na liście obecności 

2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do poinformowania Realizatora Projektu o 

wszystkich okolicznościach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w 

projekcie. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik zobowiązany jest do 

niezwłocznego dostarczenia pisemnego oświadczenia o tym fakcie. 

4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika projektu z 

listy w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

                      

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez 

realizatora projektu 



 
 

                                                                                                                                          Załącznik Nr 1 

                                                                                 do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i  Usprawniającego 

 

 

 

WYKAZ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I USPRAWNIAJĄCEGO 

 

 Lp                 Nazwa asortymentu                                                                                       Ilość sztuk 

1           rotor rehabilitacyjny                                                                         5 szt. 

2           kule ortopedyczne                                                                          10 szt.  

3           balkonik rehabilitacyjny                                                                    4 szt. 

4           materac przeciwodleżynowy                                                            5 szt.  

5           wózek inwalidzki                                                                                 2 szt. 

6          podpórka inwalidzka/chodzik                                                           4 szt.  

 

 

                                              

               

 

 

  


